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ATO 006: Alteração Parcial de Cronograma 
 

Considerando que a data inicialmente prevista para a prova escrita objetiva, dia 02/08/2020, foi 
afetada diretamente pelo regramento estadual em relação aos procedimentos de combate à pandemia 
da COVID-19, resultando na suspensão de aplicação das provas objetivas do Concurso Público n.º 
01/2020 da Câmara de Vereadores de Trombudo Central/SC. 

Considerando que o novo cenário em nível estadual e regional em relação aos procedimentos de 
combate à pandemia da COVID-19, já permitem a aplicação das provas escritas objetivas, com regras 
especiais de publicação. 

Define-se como o dia 08/11/2020 (domingo) como nova data para aplicação das 
provas do certame. 

Neste contexto, efetua-se as alterações de cronograma do presente certame, considerando a nova 
data de aplicação de prova, compatível com a normativa estadual.  

Deste modo, com amparo no Item 1.2 do Anexo III do edital, os procedimentos abaixo serão 
realizados em novas datas, como segue: 

DATA PREVISTA ATO 

(...) 

16/10/2020 
Convocação das Provas Objetivas. Divulgação dos Locais e Horários de Prova com a 
listagem de Candidatos/Sala. Divulgação das regras especiais de prova – COVID-19. 

08/11/2020 Data da Prova Escrita 

09/11/2020 até as 
07h30min 

Publicação do gabarito provisório e caderno de provas. 

09/11/2020 - 08h00min  

à 

10/11/2020 - 17h00min 

Prazo para recurso contra as questões da prova escrita e gabarito provisório. 

Até o dia 20/11/2020 as 
23h59min 

Publicação do extrato de recursos, publicação do gabarito oficial e publicação da 
classificação provisória. 

Dois dias úteis após a 
classificação provisória, 

iniciando as 8h do primeiro 
dia com término as 17h do 

segundo dia. 

Prazo destinado para apresentação de recursos contra o resultado da: 

• Classificação Provisória. 

Dois dias úteis após o 
encerramento dos 

recursos. 
Resultado final do Concurso Público n.º 01/2020. 

 
 

Trombudo Central/SC, 14 de outubro de 2020.  

 
JAIME GUILHERME DA SILVA 

Presidente da Câmara de Vereadores de Trombudo Central 


